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Avslag fra norsk filmfestival skaper storm om kulturboikott

En rask epost i sommer der filmfestivalen HumanRights HumanWrongs 
(HRHW) takket nei til den israelske filmen «The other dreamers» for visning 
på dokumentarfestival i februar 2016, ble oppfattet som et eksempel på 
kulturboikott. I august kom oppslag i en rekke israelske og norske aviser, 
i tillegg til New York Times (NYT) >>. I NYT kommenterer Omar Barghouti 
fra PACBI - Palestinian campaign for the Academic & Cultural Boycott of 
Israel - saken som om det dreide seg om kulturboikott på feil premisser. I 
mellomtiden hadde festivalens leder, Ketil Magnussen presisert, både til 
filmskaperen Roy Zafrani og til media, at avgjørelsen skyldtes at filmen ikke 
passet inn i programmet. Den var ikke et ledd i kulturboikotten, som han 
forøvrig har sagt han støtter. Se Utrop 26.8.15 >>  

AKULBI kontaktet Barghouti og informerte om dette. Vi er enige om å ha 
tett kontakt i slike saker og drøfte tilfeller som kan være gråsone. 

Etter presseoppslagene fikk Ketil Magnussen, mange e-poster og telefoner 
daglig fra folk som på mindre hyggelig vis sa hva de mente om avgjørelsen. 
Eksempler på kommentarer på festivalens Facebook:

Adam Kratt, Los Angeles, California, Facebook >> “Shame on you for your 
racist and bigoted refusal to host Roy Zafrani’s documentary on the strug-
gles of disabled children in Israel. I see that the insidious Anti Semitism and 
hatred against the Jewish people is rampant in your country and society. 
Shame on you!” Andre kommentarer var «nazi scum» og «Anders Breivik 
Film Festival?»

 Det festivallederen er mest bekymret over, er hvordan støttespillerne for 
festivalen vil reagere og hvordan de blir kontaktet. For det blir de. Fritt Ord 
sier utspillet er uvesentlig for deres pengestøtte.  
– «HumanRights HumanWrongs» er en av svært mange viktige og gode 
festivaler vi støtter. Vi blander oss aldri bort i festivalenes programmering 
eller profil. Dagen 17.8.15 >>   
25.9.15: Matnussen forteller AKULBI at Israels ambassadør har skrevet 
til kulturministeren og ber henne om å ta affære i forhold til hem og 
HRHW-festivalen. 
Børge Brende gikk derimot ut i kjølvannet av denne saken og sa han var 
skuffet over festivalens avgjørelse. Regjeringen.no 23.8.15 >>  Det er høyst 
uvanlig at utenriksministeren offentlig kritiserer et festivalprogram.  Pal-
estinakomiteen har svart per brev og leserinnlegg i Klassekampen: -Børge 
Brende og regjeringen boikotter boikott. Men hva er alternativet, spør nes-
tleder i Palestinakomiteen, Jonas Iversen. Les også Palestinakomiteens brev 
til regjeringa. 
Brendes involvering i norske kulturaktørers kunstneriske valg viser at kon-
takten er tett og god mellom Israels ambassade og utenriksministerens 
kontor.

Saken viser også at kulturboikott er 
et brennbart tema. Det er viktig at de 
i kulturmiljøet som støtter boikotten 
finner fram til felles retningslinjer, selv 
om hver sak må vurderes konkret. Ta 
gjerne kontakt med AKULBI i 
samband med boikottsaker som kan bli eller 
har blitt kontroversielle:  
post@akulbi.net 

BDS-konferanse i London

Tidlegare i sommar blei representantar frå ulike organisasjonar samla 
til konferanse i London for å utarbeide planar for det vidare arbeidet til 
BDS-rørsla i Europa.  

Etter ti år med arbeid har BDS gjort store framsteg og er etablert som 
ein sentral strategi for å utfordre okkupasjonen og vise solidaritet med 
det palestinske folket.  Ein av styrkene til BDS har vore den opne struk-
turen og den låge terskelen for å delta. Men det har ofte mangla koordi-
nering mellom dei ulike organisasjonane som jobbar for saka.  For å bøte 
på dette var betre samarbeid eit av dei viktigaste diskusjonstema som 
kom opp.  Det var brei semje om å halde fram det viktige samarbeidet 
gjennom fleire internasjonale konferansar framover.

Akademisk og kulturell boikott kom også i søkjelyset under konferansen.  
Dette er eit av områda der folk vegrer seg mest for å tilslutte seg boikot-
ten, ofte fordi institusjonell boikott blir forveksla med individuell boikott 
av israelarar.  Britiske aktivistar har likevel oppnådd mykje med «Artists 
for Palestine pledge»:  
«We support the Palestinian struggle for freedom, justice and equality. 
In response to the call from Palestinian artists and cultural workers for a 
cultural boycott of Israel, we pledge to accept neither professional invita-
tions to Israel, nor funding, from any institutions linked to its government 
until it complies with international law and universal principles of human 
rights.»

Denne korte teksten oppsummerer den kulturelle boikotten. Fram til no 
er det samla over 1000 underskrifter frå britiske kulturarbeidarar.  Vil du 
signere?  http://artistsforpalestine.org.uk/

Akademisk boikott har også gått framover, ofte gjennom studentorganis-
asjonar som er i stand til å presse institusjonar frå grasrota.  Begge desse 
metodane for å sette BDS på dagsorden kan me med stort hell bruke 
framover, også i Noreg.

Av Edmund Walton edmundewalton@gmail.com, som representerte 
AKULBI på konferansen.

Bli aktivist – sett deg inn i fakta!  

Palestinakonferanse: “Israel og Vesten - et forhold i endring”?  
Norman Finkelstein, Odd Karsten Tveit og flere innleder. Spørsmål som 
stilles er: Hvorfor forholder ikke Israel seg til internasjonal lov? Hva har de 
skiftende holdningene i USA å si for Israels straffefrihet? Hvorfor innfører 
ikke Norge sanksjoner av Israels ulovlige okkupasjonspolitikk? Konferansen 
er gratis og åpen for alle. Arrangør er Fellesutvalget for Palestina 
Tid og sted: 3. oktober kl. 10 – 16 på Høgskolen i Oslo  Se Facebook >> 

Ungdomskonferansen BDS: Hvordan kan du bidra i kampen for et 
fritt Palestina? 
Er du mellom 15 og 27 år og interessert i solidaritetsarbeid? Ønsker du 
å arbeide mot den israelske okkupasjonen? Har du lyst til å treffe andre 
engasjerte ungdommer? Da bør du melde deg på UNGDOMSKONFER-
ANSEN BDS, som går av stabelen på Tonsenhagen videregående skole 
i Oslo 23. – 25.oktober! Påmeldingsfrist er 10. oktober. Les mer >>

Studieturer til Palestina 
10.–21.10: Tur til Palestina med mulighet for å forlenge med Jordan, 
med hjemreise fra Amman 26.10.

7.–18.11: Tur til Palestina med journalist Peter M. Johansen.  
Les mer om studieturene 
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De hemmeligholdte angrepene 

NRK melder om hver eneste granat fra Gaza, men unnlater å rapportere 
om de mer enn 300 angrepene på fredelige fiskere siden våpenhvile-
avtalen i august 2014. Også der internasjonale medier rapporterer. NRK 
presenterer Israels versjon; at bombingen er et svar på angrep fra Gaza. 
FN-organisasjonen OCHA – Høykommissæren for flyktninger - gir rystende 
beskrivelser av angrepene. Les mer i heftet «Israels hemmeligholdte an-
grep på Gaza» fra Ship to Gaza. (pdf 34 s.) Last ned på Ship to Gaza Face-
book >> eller på akulbi.no >>

I media

Venstresida i Israel dreier mot høyre 
Venstresida i israelsk politikk har adoptert Israels statsminister Benjamin 
Netanyahus retorikk etter valget. –Ingen reell opposisjon, mener forskere 
ved Universitetet i Oslo: 
Midt-Østen-forsker Marte Heian-Engedal forteller blant annet at høyre-
radikale bosettere i Høyesterett har ført til raskere fordriving av palestinere 
på Vestbredden og påpeker at «mer dramatisk er dyptpløyende, viktige 
saker som for eksempel at Høyesterettsdommere skal utnevnes politisk, 
eller at Israel skal defineres som en jødisk stat». «Rommet for fri politisk 
debatt i Israel er utfordret, selv om det er større enn ellers i Midtøsten», 
mener professor Nils A. Butenschøn. Les mer i Klassekampen 31.7.15 

Booking.com tilbyr overnatting i ulovlige israelske bosettinger 
Til tross for at adressen til Kalia Kibbutz Hotel på Booking.com indikerer 
at det ligger innenfor grensene til Israel er sannheten en ganske annen. 
Hotellet ligger i en ulovlig bosetting og Booking.com bidrar til å legitimere 
den ulovlige okkupasjonen ved å annonsere for disse hotellene. Les mer 
på palestina.no >> 

Rasismetrøbbel i israelsk fotball og blant settlere på Vestbredden 
Israel ser ut til å ha store problemer med sin rasisme, inkludert i fotball. Se 
Dagbladet/Meninger 18.8.15, Gerd Von der Lippe, AKULBI, Prof. i idretts-
sosiologi. 

Netanyahu forteller britiske jøder at bosettingene  
ikke er noe problem 
Israels utenriksminister avviser Storbritannias sjefsrabbi Mirzis bekymring 
over veksten i bosettinger på Vestbredden. I sommer uttalte Lord Jonathan 
Sacks, Mirzis forgjenger, at BDS-kampanjen, som i stor grad fokuserer på 
bosettingene, har gjort det “nesten umulig” for europeiske jøder å støtte 
Israel. Forward 12.9.15 >> 

BDS 

Islands hovedstad vedtar å boikotte israelske varer 
Byrådet i Reykjavik har vedtatt å boikotte israelske varer så lenge okkupas-
jonen av palestinsk land fortsetter. Haaretz 16.9.15 >>

Ifølge Electronic Intifada 20.5.15 trekker Reykjaviks ordfører seg fra dette 
vedtaket og ønsker nå å begrense boikotten til produkter fra israelske bo-
settinger på Vestbredden. Dette skjedde etter en storm av protester, tru-
sler fra anti-palestinske grupper og skarp kritikk fra Israels regjering. Det 
ser ut til at det er Islands sosialdemokrater som ikke ønsker full boikott og 
viser til kontakt med PA, de palestinske selvstyremyndighetene. Les hele 
artikkelen >> . Se også Klassekampen 23.9.15 >>.

I Haaretz 16.9.15 >> siteres blant annet juristen Einar Gautur Steingríms-
son, som hevder at dette er I strid med Islands grunnlov. Emanuel Nach-
son, talsmann for Israels utenriksdepartement sier at “En vulkan av hat 
eksploderer nå i Reykjaviks rådhus…”

Rami Yonis: Å bruke palestinerne som menneskelig skjold mot BDS  
Som svar på vedtaket i Reykjavik byråd om å boikotte israelske varer 
til okkupasjonen tar slutt – som de siden gikk tilbake på – skrev den is-
raelske politikeren Yair Lapid et åpent brev til Islands folk med tittelen 
“Boikott-hykleriet”. Lapids argument er at Israel ikke bør boikottes fordi 
det skader de arabiske innbyggerne. Facebook >>, engelsk nederst.  
En av disse innbyggerne, Rami Yonis, har gitt svar på tiltale den 20.9.15 i 
Bloggen +972 >> 

HeidelbergCement og Cemex utestengt fra KLP  
Kommunal Landpensjonskasse (KLP), som er et stort pensjonsfond, har 
trukket seg ut av to selskaper som er aktive på okkupert område.  Svarene 
fra HeidelbergCement og Cemex viser at de ikke tar internasjonal lov på 
alvor. Bosettingene blir ansett som ulovlige av alle, inkludert USA. 

Heidelberg Cement svarer: “From HeidelbergCement’s perspective, the 
quarrying activity is compatible with international humanitarian law as it 
produces substantial advantages for the local Palestinian population and 
at the same time it hardly affects the raw material reserves.” 
Cemex følger opp: “The concrete plants are located in legal settlements 
approved by the Israeli government and validated by the Supreme Tribunal 
of Justice of Israel.” Business&Human Rights Resource Centre 9.9.15 >>

The Coalition of Women for Peace om BDS - 2015

The Coalition of Women for Peace (CWP) >> er en feministorganisasjon 
som arbeider for å få slutt på okkupasjonen av Palestina, og for en rettfer-
dig fred. Den ble stiftet i november 2000, etter utbruddet av den andre 
Intifadaen. CWP er i dag en ledende stemme blant fredskreftene i Israel. 
Les deres protest mot okkupasjon og sensur og oppfordring til å støtte 
BDS-kampanjen. PDF på akulbi.no >> 

Vareboikott i Luxemburg  
Cactus, som er den største supermarked-kjeden I Luxembourg, vil ikke 
lenger selge produkter fra Israel hvis ikke leverandørene kan garantere at 
de ikke kommer fra Vestbredden.

En pro-palestinsk gruppe som har demonstrert utenfor Cactus-butikkene 
de siste månedene, har bidratt at Cactus har bestemt seg for dette, rap-
porterer Ynet. Inntektene fra salget av de israelske varene er ikke verdt 
forstyrrelsene som protestene påfører kundene, sier ledelsen for kjeden. 
Forward 1.9.15 >> 

SodaStream forlater Vestbredden 
Sjefen for SodaStream kalte BDS-kampanjen antisemittisk og holdt fast ved 
at hans selskap hadde gitt palestinske arbeidere på Vestbredden god betal-
ing. Forward 5.9.15 >> 

KULTUR

Støtt kampanjen «Tell musicians: Don’t entertain apartheid Israel» 
Til deltakerne i festivalen «Titans of Metal»:  
Vi er folk fra hele verden som ber de som skal delta på festivalen om å 
avstå å holde konsert i apartheidstaten Israel, til Israel følger internasjonal 
rett og respekterer rettighetene til palestinerne, som er den opprinnelige 
befolkninga i området. Her kan du lese mer om kampanjen og signere. 
Causes.com >> 23.9.15: Mangler 1 058 underskrifter på 5 000.

2015 Svart solidaritet med Palestina  
Mer enn 1 000 svarte aktivister, artister, akademikere, studenter og or-
ganisasjoner har signert «2015 Black Solidarity Statement with Palestine», 
blant dem: Angela Davis | Cornel West | Mumia Abu-Jamal | Talib Kweli | 
The Dream Defenders | Malcolm X Grassroots Movement | Organization 
for Black Struggle - St. Louis. Aurdip 18.8.15 >> 

“The Wanted 18”: USA & Israel hindret palestinsk filmskaper å 
komme til premierevisning 
På den årlige Human Rights Watch International Film Festival i New York 
i juni ble den palestinske filmskaperen Amer Shomali hindret i å komme 
fordi Israel mener han er en sikkerhetstrussel. 

Filmen hans om 18 Intifada-kyr skulle ha USA-premiere på festivalen. 
Shomali fikk ikke israelsk tillatelse til å dra til Jerusalem for søke visum til 
USA. Han dro til Amman i Jordan og ble innvilget visum, men fikk beskjed 
om at visa-maskinen var ødelagt. Shomali har tidligere deltatt på et halvt 
dusin europeiske filmfestivaler og filmen har fått bifall internasjonalt.

Filmen «De ettersøkte 18» gjenskaper en forbløffende, sann historie fra 
den første palestinske Intifadaen, da Israels hær forfulgte 18 kyr fordi 
melkeproduksjon på et palestinsk fellesbruk ble erklært som «en trussel 
for Israels nasjonale sikkerhet». 

Filmen, som er en hylende morsom blanding av reportasje og animasjon, 
viser hvordan Israel forsøkte å underminere palestinernes ikke-voldelige 
motstand gjennom å kalle den farlig og truende. Se klipp og hør kommen-
tarer fra DemocracyNow 12.6.15 på YouTube 13.29 min >>

Filmen er vist i Norge av dokumentarfestivalen HumanRights Human-
Wrongs.
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Aktiv kulturboikott i Skottland - forsøkt stoppet av Hillary Clinton   
Da Hillary Clintons private epost fra 2009 ble publisert, kom det fram at 
US State Department forsøkte å mobilisere mot boikottarbeidet mot Israel 
i forbindelse med Edinburghfilm festival, blant annet ved å be Hollywood 
om å boikotte denne filmfestivalen. Les mer på SPSC’s nettside 9.8.15 >>

Haaretz rapporterte 27. august I år at Israel-finansierte teatergrupper nå 
holder seg unna Edinburgh Festival for å unngå protester. Dette er et re-
sultat av langvarig boikottarbeid fra Scottish Palestine Solidarity Campaign 
(SPSC). Tidligere har tre artister/grupper returnert sponsormidler fra Israel 
og i 2014 ble to teatergrupper kastet av festivalen, ifølge SPSC. Verken 
Jerusalem Quartet eller dansegruppa Batsheva ønsker nå å opptre i Edin-
burgh. Les mer på SPSC’s nettside >>

På årets festival deltar Scottish PSC på en paneldiskusjon etter forestillinga 
Walking the Tightrope (“Linedans”) – fem minutters stykker som tar opp 
aspekter ved sensur og kulturboikott, ut fra arrangementer og avgjørelser 
tatt ved fjorårets festival.

Om tidligere BDS-aksjoner ved Edinburgh Festival: Jerusalem Quartet 
2008, Batsheva 2012 og  Incubator Theatre 2014 utløste heftig debatt om 
Israel, Palestina, BDS og kulturboikott I skotske aviser med bidrag fra kul-
turjournalister og kulturarbeidere (se utvalgte lenker på gruppene).

Matisyahu-affæren: Boikott opphevet etter press  
En reggae-festival i Valencia, Spania, trakk tilbake boikotten av New 
York-artisten Matisyahu og fornyet deretter invitasjonen etter press fra 
antiboikottkrefter. Diskusjonen har gått i flere medier:

Det er ikke antisemittisme å boikotte Matisyahu 
Ali Abunimah Activism og BDS Beat forteller at Matisyahu har en 
lang historie med støtte til sionistiske og anti-palestinske organisas-
joner. Les om saken på Electronic intifada 19.9.15 >> 

Den jødiske okkupasjonen:  
Matisyahu-saken handler om Bibi, ikke BDS 
Carolina Landsmann kommenterer konsekvensene av at de selv forkludrer 
distinksjonen mellom israelere og jøder: Tror Netanyahu (Bibi) at han ikke 
bare er Israels statsminister, men også jødenes konge? (….) Vi kan ikke 
viske ut forskjellen mellom israelere og jøder og samtidig bli overrasket 
over at jøder i diaspora lider under politiske piler rettet mot Israel. Haaretz 
23.8.15 >>

La israelsk kultur forene jøder overalt  
Rosh Hashanah (jødisk nyttår) er tid for å gjøre opp status…..Slik jeg ser 
det er noe av det største vi har, båndet mellom Israel og det jødiske sam-
funnet i Amerika. Det er absolutt avgjørende både for Israel og for ameri-
kanske jøder, skriver Ida Haron i Forward 16.9.15 >>

AKULBIs kommentar: En Brand Israel-versjon rettet spesifikt mot jøder. 
De skal, som alle andre, påvirkes til å glemme okkupasjon og apartheid og 
tenke på kultur når de tenker på Israel.

AKADEMISK

Rapport fra universiteter på Vestbredden 
En delegasjon av 8 akademikere fra 5 land som 
representerte EPACBI - the European Platform 
for the Academic and Cultural Boycott of Israel 
– besøkte 6 universiteter på Vestbredden i april 
2015. Gaza var det ikke mulig å besøke grunnet 
Israels blokade. Møtene med akademikere over 
hele Vestbredden viste et felles mønster; en 
sammenhengende og mangesidig policy fra Israel for å gripe inn i normal 
akademisk virksomhet:  

•	 Hindrer fri bevegelse for universitetsansatte og studenter

•	 Reduserer akademisk effektivitet og produktivitet ved å mis-
bruke ansattes tid gjennom restriksjoner på bevegelsesfrihet og 
byråkratiske hindringer

•	 Hindrer effektivt samarbeid og deling av intellektuelle ressurser 
mellom palestinske universiteter

•	 Motarbeider internasjonalt besøk ved palestinske universiteter

•	 Hindrer i stor grad at universitetene kan ansette lærerkrefter fra 
utlandet

•	 Forsinker leveranser av utstyr, materiell og bøker

•	 Utsetter ansatte og studenter for gjentatt ydmykelse og uverdig 
behandling.

Rapporten konkluderer slik:  
Israel er overdrevent stolt over hvor avanserte deres universiteter er innen 
vitenskap og teknologi, over deres Nobelpriser og rangering på verdens-
basis. Men israelerne kan ikke få begge deler: gjøre krav på å være en del 
av den demokratiske verden samtidig som de driver med etnisk rensing og 
underminerer høyere utdanning for palestinerne.

Forfatterne av denne rapporten er overbevist om at akademisk boikott er 
den mest effektive, ikke-voldelige metoden sivilsamfunnet i Vesten kan 
bruke for å konfrontere israelerne med at de faktisk må velge. Les rappor-
ten og anbefalingene fra delegasjonen på BRICUP.org >>  og akulbi.no >>

Jeg skulle på en konferanse i Palestina…  
Israel nektet meg adgang. Den akademiske og generelle friheten blir kvalt 
av okkupasjonen og bør bli besvart med akademisk boikott av Israel. Ståle 
Holgersen på Radikal portal 28. juli 2015 >>

Ståle spiller også i gruppa Albert og 
Elise, som har laget en oversettelse/
nyskriving av en Hoola Bandoola 
Band-låt. Hør “Leila”.  
YouTube 5:36 min.>>

Bløffer det Hebraiske universitetet 
til seg penger fra EU?  Hva med droneprodusenten IAI?  
Det hebraiske universitetet er den største israelske mottakeren av forsk-
ningsmidler fra EU. I flere år har David Cronin protestert mot EU subsidier-
er dette universitetet, tilt ross for at det har en campus i det okkuperte 
Øst-Jerusalem på Mont Scopus. Øst-Jerusalem ble okkupert i 1967 og 
siden ulovlig annektert av Israel Det hebraiske universitetet er den største 
israelske mottakeren av forskningsmidler fra EU. 

Droneprodusenten Israel Aerospace Industries (IAI) var også en av de 
største mottakerne av EU-bevilgninger i perioden 2007-2013. IAI samarbei-
der med Ariel University >> på Vestbredden om å bruke nanoteknologi for 
å utvikle miniatyrsatellitter. En “ekspert” fra IAI satt i panelet som gav EU 
råd om hva de skulle prioritere innen nanoteknologi. Se EU-dokumentet 
>>  Les artikkelen fra David Cronin I Electronic Intifada 25.8.15 >> 

EU-byråkrater tillater støtte til israelske bosettinger  
David Cronin Rights and Accountability >> 3 September 2015:  
I flere år har Palestina-aktivister spurt EU-kommisjonen om hvorfor de har 
bevilget støtte til kosmetikkfirmaet Ahava. EU-byråkrater hevder at Ahava 
formelt har sete i Israel, men hovedkvarteret ligger faktisk i bosettingen 
Mitzpe Shalem på Vestbredden. Siden lokale myndigheter i bosettinger er 
deleiere i Ahava, subsidierer EU faktisk okkupasjonen.

EU avsatte i 2013 ca 6 millioner euro til et initiativ for å utvikle produkter 
mot aldring, der Ahava fikk oppdraget. Da EU samme år publiserte sine 
retningslinjer mot å støtte forskning i bosettinger på Vestbredden, utløste 
det lobbyvirksomhet fra Israel. EU-byråkrater lovte da at retningslinjene 
skulle praktiseres fleksibelt. Se EUs retningslinjer >> 

Fra AKULBI

AKULBI trenger faste økonomiske bidragsytere – blir du med?  
Vi i styret for AKULBI er ubeskjedne nok til å mene at AKULBI gjør en viktig 
jobb.  Forståelsen av at en akademisk og kulturell boikott er riktig og nød-
vendig er enda svakere i Norge når det gjelder Israel enn den i sin tid var 
når det gjaldt apartheid-regimet i Sør-Afrika. Men det kommer seg, smått 
om senn. Og mange av dere som leser dette nyhetsbrevet bidrar med å 
spre ideen, blant venner og bekjente og der dere ferdes. Det er den viktig-
ste støtten dere kan gi, og vi er takknemlige for det! Men AKULBI trenger 
også penger slik at vi kan gjøre jobben vår. Ikke mye, for alt arbeidet gjøres 
ubetalt og på fritida. De viktigste utgiftene er trykking av brosjyrer og løpe-
sedler, samt praktiske utgifter ved demonstrasjoner og åpne møter.  For å 
unngå unødig konkurranse med de andre Palestina-organisasjonene har vi 
ikke bygd opp noen vanlig medlemsorganisasjon med kontingent.  Så vi er 
helt avhengig av gaver fra folk som støtter arbeidet.  

Men gaver blir lett bare nå og da, når en kommer på det. Derfor trenger 
AKULBI noen som gir oss støtte fast.  Foreløpig har vi noen ganske få slike 
givere, men det hjelper oss enormt. Kunne du tenke deg å bli med? Det 
trengs ikke mye: Hundre kroner, to hundre kroner. Eller mer om du har 
råd. For eksempel hver måned, en gang i kvartalet, eller hva som passer 
deg. Og gjør det enkelt: Bruk nettbanken, og sett opp den summen du vel-
ger som fast oppdrag til AKULBI, konto nr. 1503.23.51759. OK? 

Tore Sivertsen, økonomiansvarlig i AKULBI 

Neste AKULBI Aktuelt

Frist for stoff og tips til AKULBI Aktuelt desember 2015 er 1. desember.

God lesing!
Ebba, Kirsti og Vanja

Illustrasjoner:
Side 1: Angel Robin Fox 
Side 2 HRW International Film Festival 
Side 3: Akademiker. Mira, © AKULBI  
Side 3: Palestinsk flagg, fra YouTube 
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